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Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020/11. (2020. december 15.) - https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/ 

 

SÁRKÖZI Réka: Fotótér. A nemzeti könyvtár új tartalomszolgáltatása 

Az OSZK legfiatalabb gyűjteménye azzal a céllal jött létre, hogy a nemzeti könyvtár különböző gyűjteményeiben 

őrzött fényképek megfelelő tárolását, feldolgozását és szolgáltatását biztosítsa. A 2020. júniusában megnyílt 

Fotótér adatbázis felületén kis felbontású fotókat tesz közzé. A képek mellett metaadatok is szerepelnek. Az 

adatbázis létrejöttével elsődlegesen a kutatómunkát kívánja támogatni, ill. a szélesebb közönség felé az 

ismeretterjesztést tűzte ki célul. A képek magáncélra ingyenesen letölthetők.  

Az adatbázis kisebb egységekre tagozódik, úgymint diafilmgyűjtemény, fotótörténeti gyűjtemény, 

építészettörténeti anyag, üveglemez- és fakszimilegyűjtemény. Az adatbázis elindulása két kiemelt állományrész 

közzétételével indult a nyáron: az első világháborús gyűjteménnyel és Szabó Dénes kolozsvári születésű 

fényképész magángyűjteményével, mely az 1930-as és 1940-es évek erdélyi városainak, fontosabb épületeinek, 

fürdőinek és falvainak a kordokumentuma.  

Az adatbázis jelenleg közel 600 ezer fotót tartalmaz, de folyamatosan bővül. A Fotótér szerves részét képezi a 

látogatók hozzászólását tartalmazó Disqus-felület, mely az interaktivitást biztosítja. 

Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00333/pdf/EPA01367_3K_2020_11.pdf 
 

 
 

Tárgyszavak: OSZK (Országos Széchényi Könyvtár), adatbázis, fényképgyűjtemény/fotótár, tájékoztatási forrás 

 

 

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/
file:///C:/Users/DellUser/Documents/konyvtar/VIRUS/IOO/InformatIv/2021_januar/fototer.oszk.hu
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00333/pdf/EPA01367_3K_2020_11.pdf
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KÖNYVAJÁNLÓ – KOLTAY Tibor: Demokratikus terek 

 

 
Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a 
Digital Age / edited by Ragnar Audunson, Herbjørn Andresen, 
Cicilie Fagerlid, Erik Henningsen, Hans-Christoph Hobohm, 
Henrik Jochumsen, Håkon Larsen, and Tonje Vold. – Berlin : De 
Gruyter Saur, 2020. – 370 p. : ill. ; 24 cm  
 
Elektronikus elérhetőség:  
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110636628  
 

 

A kötet az ALMPUB projekt (Ragnar Audunson, az Oslo Metropolitan Egyetem professzora vezetésével, a skandináv 

országok valamint Németország, Magyarország, Svájc részvételével megvalósult kutatási projekt) könyvtárak, levéltárak és 

múzeumok, mint a digitális kor demokratikus terei témában végzett kutatásokat eredményeit publikálja. Az 

írások középpontjában azoknak a változó szerepeknek a vizsgálata áll, amelyeket ezek az intézmények, mint 

közösségi terek töltenek be.  

A kötet első részében a digitalizálással kapcsolatos szabályozás, a második részben a szakma, harmadik részben 

pedig a felhasználók állnak a középpontban. 

A kötet egyik fontos megállapítása, hogy a lakosság széles rétegeinek hozzáférést kell biztosítani azokhoz az 

információkhoz és ismeretekhez, amelyek terjesztése mindig is alapvető küldetése volt ezen intézményeknek. 

Ezeknek az információknak a birtokában ugyanis az emberek jobban felkészülhetnek állampolgári jogaik és a 

kötelezettségeik gyakorlására és a társadalomban való aktív részvételre.  

A Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) digitalizálási körképét Tóth Máté 

festette meg.  

Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00333/pdf/EPA01367_3K_2020_11.pdf 
 

Tárgyszavak: ALMPUB projekt, közösségi terek, nemzetközi együttműködés, könyvajánló, információforrás, 

könyvtári szakirodalom 
 

 
 

Könyvtári Figyelő 2020/4. (2021. január 5.) - http://ki2.oszk.hu/kf/2021/1/  

 

BITTNERNÉ TEMESI Zsuzsanna, LENCSÉS Ákos: A hazai holokausztkutatás könyvtári 

tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti 

Programban 

A tanulmány a holokausztkutatás legfontosabb nemzetközi és hazai forrásait mutatja be, külön kitérve a 

Magyarországon is több helyen – köztük a PTE-n is - elérhető USC SOÁ Alapítvány (University or Southern 

California/ Dél-kaliforniai Egyetem) Vizuális Történelmi Archívumra. A cikkből kiemelek pár intézményt és 

leírást, de ez nem tartalmazza a teljes forrásanyagot. (mj. RSZV.) 
 

A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet Gyűjteményei - https://www.yadvashem.org/collections.html 

A világ legátfogóbb gyűjteménye holokauszt témában. Tartalmaz kéziratokat, személyes- és hivatalos iratokat, 

leveleket, memoárokat, naplókat, személyes visszaemlékezéseket. Kiemelten fontos kutatási forrás a holokauszt 

áldozatainak az adatbázisa, valamint a zsidókat mentő Világ Igazainak adatbázisa.  

https://doi.org/10.1515/9783110636628
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00333/pdf/EPA01367_3K_2020_11.pdf
http://ki2.oszk.hu/kf/2021/1/
https://www.yadvashem.org/collections.html
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A washingtoni Amerikai Egyesület Államok Holokauszt Emlékmúzeum - https://www.ushmm.org/hu 

Gyűjteményébe tartozik többek között 49 millió oldalnyi levéltári anyag, archív fotók és életinterjúk. Nem csak a 

zsidóság, hanem a nácizmus által üldözött egyéb társadalmi és vallási csoportok (romák, Jehova Tanúi, 

homoszexuálisok, politikai üldözöttek stb.) személyes történeteit is megörökítik. Magyarul is elérhető! 
 

Bad Arolsen-i Arolsen Archives - https://arolsen-archives.org/en/ 

Németország területén és a megszállt országokban lezajlott náci fajüldözéssel, munkatáborokkal és a 

holokauszttal kapcsolatos leggazdagabb levéltári gyűjtemény, mely 50 millió dokumentumot tartalmaz 17,5 millió 

személyre vonatkozóan. A Vöröskereszt Nemzetközi Keresőszolgálat hozta létre 1955-ben. A haláltáborok, az 

SS és a Gestapo itt őrzött iratanyagát mikrofilmek és fotók egészítik ki. Az archívum lelke a központi névadattár, 

és a hozzá tartozó fogolykartonok, táborlisták.  
 

A New York-i YIVO Intézet - https://www.yivo.org/ 

1925-ben, az akkor még Lengyelországhoz tartozó Vilniusban jött létre, a kelet-európai zsidóság kulturális 

örökségének, történeti értékeinek ápolására. A holokauszt után az Egyesült Államokban élesztette újjá 

tevékenységét. Archívuma jelenleg a kelet-európai zsidóság, a jiddis nyelv és irodalom, ill. a zsidó folklór egyik 

legértékesebb gyűjteménye.  
 

A holokausztkutatás hazai levéltári forrásai: 

 Magyar zsidó levéltári repertórium (1993) – TKP 2. em. 930 H 30 

 Magyarországi zsidó anyakönyvek repertóriuma 

 A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája – TKP 2. em. 323.1 M 27 

A hazai levéltárak közül a Magyar Nemzeti Levéltár, a Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Zsidó Múzeum és 

Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára, Hadtörténeti Levéltár, ill. a Holokauszt Emlékközpont 

tartalmaz releváns anyagokat a holokausztkutatáshoz. 
 

Könyvtári források: 

Holokuszt Emlékközpont Könyvtára 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára 

Országgyűlési Könyvtár 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Központi Statisztikai Hivatal – Népszámlálási Digitális Adattár - 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ 
 

 

USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum - https://vha.usc.edu/login  

Létrejöttének gyökerei Steven Spielberg Schindler listája c. filmjéhez vezethető vissza. A film előkészítéséhez 

több túlélővel készítettek interjút. Az anyag növekedését követően, a filmrendező a Dél-kaliforniai Egyetemnek 

adományozta a gyűjteményt. Az adatbázist a ProQuest tartalomszolgáltató cégcsoport szolgáltatja, mely a fenti 

linken nálunk is elérhető.  
 

Bővebben:  http://ki2.oszk.hu/kf/2021/01/a-hazai-holokausztkutatas-konyvtari-tajekoztatasi-forrasai-es-az-usc-soa-alapitvany-

vizualis-tortenelmi-archivum-az-eisz-nemzeti-programban/  

 

   
Tárgyszavak: holokausztkutatás, kutatási források, tájékoztatási források 

https://www.ushmm.org/hu
https://arolsen-archives.org/en/
https://www.yivo.org/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/
https://vha.usc.edu/login
http://ki2.oszk.hu/kf/2021/01/a-hazai-holokausztkutatas-konyvtari-tajekoztatasi-forrasai-es-az-usc-soa-alapitvany-vizualis-tortenelmi-archivum-az-eisz-nemzeti-programban/
http://ki2.oszk.hu/kf/2021/01/a-hazai-holokausztkutatas-konyvtari-tajekoztatasi-forrasai-es-az-usc-soa-alapitvany-vizualis-tortenelmi-archivum-az-eisz-nemzeti-programban/
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REFERÁTUMOK - http://ki2.oszk.hu/kf/2021/01/referatumok-11/ 

Kreatívan és mindig online üzemmódban: Európa közkönyvtárai a koronavírus-világjárvány alatt 

SCHLEIHAGEN, Barbara: Kreativ und immer online: Europas Öffentliche Bibliotheken wahrend der Corona-Pandemie. – 

Bibliogr. In: BuB. – 72. (2020) 5.p. 234-237. 
 

A cikk az európai közkönyvtárak pandémiára adott megoldásait tekinti át (2020. április-május fordulóján). 

Bővebben: https://www.degruyter.com/view/journals/bfup/44/3/article-p552.xml 
 

Tárgyszavak: európai könyvtárak, Covid-19, home office, online szolgáltatások, nyitva tartás 

 

Egyetemi szerzői jogi/ tudományos kommunikációs irodák: a szolgáltatások és a személyzet 

profiljának elemzése 

FERNANDEZ-MOLINA, Juan-Carlos; MARTINEZ-ÁVILA, Daniel; SILVA, Eduardo Graziosi: University 

coyright/scholarly communication offices : analysis of their sevices and staff profile. – Bibliogr. In: The journal of academic 

librarianship. – 46. (2020) 2., 102133 
 

Egyes egyetemi könyvtárak külön erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy használóikat pontosabb 

információkkal lássák el a szerző jogokkal kapcsolatban, ezért új munkakört hoztak létre a szerzői jogi 

könyvtáros személyében.  

Bővebben: https://bit.ly/3i4918X 
 

Tárgyszavak: egyetemi könyvtár, szerzői jogi könyvtáros, új munkakör 

 

 
 

http://www.kithirlevel.hu/ 
 

46. szám 

Egy platformon az összes svájci könyvtár - egyszer regisztrálnak 

Az alpesi országban egy új oldalt hoztak létre egy nem mindennapi kezdeményezés keretében. 

A helyi és a külföldi internetezők a jövőben a Swisscovery nevű portálon keresztül férhetnek hozzá 470 svájci 

bibliotéka teljes tudományos állományához, több mint 40 millió könyvhöz, újsághoz és más tartalomhoz, többek 

között több mint 3 milliárd elektronikus újságcikkhez. A platformot a 2015-ben 15 könyvtár bevonásával 

létrehozott Swiss Library Service Platform (SLSP) nevű szervezet működteti. 

Mindenkinek csupán egyszer kell regisztrálnia a Swisscovery rendszerébe, és onnantól kezdve bármely könyvtár 

tartalmát elérheti. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=egy_platformon_az_osszes_svajci_konyvtar_-_egyszer_regisztralnak 

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/143623/egy-platformrol-elerheto-az-osszes-svajci-konyvtar 
 

 
 

Tárgyszavak: Svájc, közös katalógus, innováció, együttműködés, hatékonyság 

 

 

http://ki2.oszk.hu/kf/2021/01/referatumok-11/
https://www.degruyter.com/view/journals/bfup/44/3/article-p552.xml
https://bit.ly/3i4918X
http://www.kithirlevel.hu/
https://www.nebis.ch/en/swisscovery/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=egy_platformon_az_osszes_svajci_konyvtar_-_egyszer_regisztralnak
https://sg.hu/cikkek/it-tech/143623/egy-platformrol-elerheto-az-osszes-svajci-konyvtar
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Ózonnal fertőtlenítik a megyei könyvtár - egyébként látogatható - belső tereit 

Tekintve Hargita megye járványügyi mutatóinak pozitív alakulását, 2020 novemberének második felében újra 

megnyitotta kapuit az olvasóközönség előtt a csaknem egy hónapja zárva tartó Székelyudvarhelyi Városi 

Könyvtár. Az intézmény működése szigorú járványügyi szabályozásoknak megfelelően történik. 

Szőcs Endre könyvtárigazgató elmondta, a kikölcsönzött könyveket használat után UV-lámpás készülékkel, a 

könyvtár belső tereit pedig ózonbeviteles módszerrel fertőtlenítik. Utóbbi eljárást naponta háromszor végzik el: 

reggel, nyitás előtt, a nap folyamán tartott egyórás szünetben, valamint este, zárás után. "A levegőtisztítás 

harminc percet vesz igénybe, ez idő alatt senki nem tartózkodhat az épületben" - közölte az igazgató. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ozonnal_fertotlenitik_a_megyei_konyvtar_-_egyebkent_latogathato_-

_belso_tereit 

Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/kinyitott-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar# 
 

Tárgyszavak: Románia, Covid-19, újranyitás, biztonság, fertőtlenítés 

 

47. szám 

Túl az alkotótereken, avagy hogyan hozzunk létre egy 'megoldóteret'? 

A közösségi alkotóterek, vagyis makerspace-ek fő funkciója az, hogy segítsenek a használóknak új ötleteket és 

technológiákat felfedezni és új készségeket elsajátítani. A szerző által solverspace-nek, "megoldótérnek" nevezett 

elképzelés jelentheti a következő lépcsőfokot e könyvtári szerepkörben: a solverspace egyfajta ötlettérként 

válaszokat keresne különböző globális problémákra, és kísérletet tenne az ENSZ 17 fenntartható fejlődési 

céljának a megvalósítására.  

a szegénység megszüntetése 
egészség és jólét 
minőségi oktatás 
nemek közötti egyenlőség  
tiszta víz és alapvető köztisztaság 
megfizethető és tiszta energia 

tisztességes munka és gazdasági 
növekedés  
ipar, innováció és infrastruktúra az 
egyenlőtlenségek csökkentése 
fenntartható városok és közösségek 
felelős fogyasztás és termelés 

fellépés az éghajlatváltozás ellen  
az óceánok és tengerek védelme a 
szárazföldi ökoszisztémák védelme 
béke, igazságosság és erős 
intézmények  
tudatosság és partnerség a célok 
eléréséért 

 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tul_az_alkototereken_avagy_hogyan_hozzunk_letre_egy_megoldoteret 

Forrás: https://www.infotoday.com/cilmag/dec19/Pichman--How-to-Create-a-Solverspace.shtml 
 

Tárgyszavak: USA, innováció, szolgáltatásfejlesztés, közösségi terek 

 

Így menedzselik a 3D-s nyomtatást a Zsolnai Egyetem könyvtárában 

A Zsolnai Egyetem (UNIZA) Könyvtára az elmúlt években számos új szolgáltatást indított, melyek között a 

legnagyobb visszhangot a 3D-s nyomtatás bevezetése váltotta ki. Ez a kapcsolódó eszközök elérhetővé 

válásának köszönhető: a szlovák webshopokban a Prusa i3 MK3S 3D-s nyomtató ára 750 euró, amihez 1 kg 

alapanyag 15 euróba kerül. A kedvező ár miatt döntött a Zsolnai Egyetem Könyvtára a nyomtató megvásárlása 

mellett.  

A cikk bemutatja az új szolgáltatás működtetésének gyakorlatát, tapasztalatait.  

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igy_menedzselik_a_3d-s_nyomtatast_a_zsolnai_egyetem_konyvtaraban 

Forrás: https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs//2020/1_2020/6.pdf 
 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ozonnal_fertotlenitik_a_megyei_konyvtar_-_egyebkent_latogathato_-_belso_tereit
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ozonnal_fertotlenitik_a_megyei_konyvtar_-_egyebkent_latogathato_-_belso_tereit
https://szekelyhon.ro/aktualis/kinyitott-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tul_az_alkototereken_avagy_hogyan_hozzunk_letre_egy_megoldoteret
https://www.infotoday.com/cilmag/dec19/Pichman--How-to-Create-a-Solverspace.shtml
http://ukzu.uniza.sk/en/elementor-171/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igy_menedzselik_a_3d-s_nyomtatast_a_zsolnai_egyetem_konyvtaraban
https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/2020/1_2020/6.pdf
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Tárgyszavak: Szlovákia, Zsolnai Egyetem Könyvtára, 3D nyomtatás, szolgáltatásfejlesztés, innováció 

 

Az ismeretterjesztő képregények kicsiny világa 

Yuval Noah Hararival 2015-ben ismerkedett meg a hazai olvasóközönség, amikor megjelent magyarul a Sapiens 

- Az emberiség rövid története című könyve. Azóta két sikerkönyv is a piacra került az izraeli történésztől 

(Homo Deus, 21 lecke a 21. századra), amiket most egy érdekes kísérleti projekt követ. Harari mondanivalóját 

egy négyrészes, a Sapiens fejezeteihez igazodó képregényfolyamban kezdik el feldolgozni. 

A Sapiens - Rajzolt történelem, Az emberiség születése, az ismeretterjesztő képregények sorába illeszkedik. Ezek 

célja - a szórakoztatás mellett -, hogy valamilyen társadalmi, történelmi, tudományos vagy vallásos tartalmat 

mutassanak be. Az elmúlt évtizedekben lassan itthon is önálló műfajjá nőttek a képregényeken belül, látható, bár 

nem túl erős közönséggel.  

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_ismeretterjeszto_kepregenyek_kicsiny_vilaga  

Forrás: https://qubit.hu/2020/12/03/dr-fikcio-es-a-meleg-neandervolgyiek-kepregenyes-kalandjai 
 

    

 
 

Tárgyszavak: ismeretterjesztő képregény, információforrás 

 

A 15-25 évesek médiafogyasztása, tematikus érdeklődése 

A MEME Kutatási Szekciója még 2017-ben azzal bízta meg az Ipsos médiakutatási osztályát, hogy készítsen egy 

pillanatképet az akkor 15-29 éves korosztályról, felmérve a fiatalok médiafogyasztási, különös hangsúllyal 

audiovizuális tartalomfogyasztási szokásait. 

A vizsgált generáció számára változatlanul az internet a legnépszerűbb információs csatorna (legalább heti 

rendszerességgel mindenki használja), míg a rádiót és a nyomtatott sajtót egyre nagyobb arányban hagyják el 

(17% és 25%). 

Ami a leginkább nézett tartalmakat illeti, népszerűségben töretlenül vezetnek a filmek és a sorozatok (60-60%-os 

említés). Ezen műfajok fogyasztásán élesen tetten érhető az internet egyre dominánsabb szerepe, ugyanis 

körülbelül kétszer annyira jellemző az online megtekintés, mint a lineáris TV-használat, míg a sorozatok esetén a 

lineáris TV már mérhető visszaesést is mutat. A VOD1 piacrésze szignifikáns növekedést könyvelt el a 

célcsoporton. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_15-25_evesek_mediafogyasztasa_tematikus_erdeklodese 

Forrás: http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/jelentosen_nott_a_magyar_fiatalok_koreben_az_svod_elofizetes (térítéses tartalom) 
 

                                                           
1 Video on Demand (angol kifejezés, röviden VoD) egy szolgáltatás, amelynek útján igény szerinti videó és hanganyagokat, 
filmeket, archivált eseményeket, lehet egy központi adatbankból letölteni, igény szerinti időben. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_ismeretterjeszto_kepregenyek_kicsiny_vilaga
https://qubit.hu/2020/12/03/dr-fikcio-es-a-meleg-neandervolgyiek-kepregenyes-kalandjai
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_15-25_evesek_mediafogyasztasa_tematikus_erdeklodese
http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/jelentosen_nott_a_magyar_fiatalok_koreben_az_svod_elofizetes
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Tárgyszavak: primer kutatás, használói igény, médiafogyasztás, sajtótermék 

  

48. szám 

Szerinted az alsó / középső / felső polcokon lévő könyvek forognak leginkább? 

A legtöbb amerikai felsőoktatási könyvtárban a könyvek a Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszerének 

(call number) megfelelő rendben vannak elhelyezve a polcokon. Sok könyvtári dolgozónak az a benyomása, 

hogy a legfelső és a legalsó polcra kerülő könyvek a használat szempontjából hátrányt szenvednek. Meglepő 

módon nem sok kutatás vizsgálta e feltételezés helytállóságát mennyiségi nézőpontból. Jelen tanulmány ezt a 

hiányt kívánja pótolni közel 21 ezer könyv 2,25 éves használati statisztikájának elemzésével abból a szempontból, 

hogy a könyvek mely polcokon vannak elhelyezve. 

Az átlagos használók a szemmagasságban elhelyezett könyveket egyértelműen előnyben részesítették helyben 

használat esetén. Mind a kölcsönzés, mind a helyben használat során, az alsó polcokon lévő könyvek voltak a 

legkevésbé "kelendők"… 

Bővebben: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szerinted_az_also_/_kozepso_/_felso_polcokon_levo_konyvek_forognak_leginkabb  

Forrás: https://bit.ly/3aVenBG  

 
Tárgyszavak: használói igény, szabadpolcos elrendezés, felsőoktatási könyvtár 

 

2021/1. szám 

A közkönyvtár - aktuális igényekre építve 

Shamichael Hallman TED előadásában a könyvtárak megújulásáról beszélt. Úgy véli, hogy véget kell vetni az 

emberek egymástól való elszigeteltségének - ehhez pedig a parkok és a könyvtárak megfelelő helyszínek 

lennének. 

Hallman célja Memphis közkönyvtárának felújítása, egy amerikai program keretein belül.  

„A látogató a könyvtár kertjébe lépve fákat, virágokat és kényelmes padokat láthat majd. Ez a kert szabadtéri 

események rendezésére is alkalmas lesz. A tervek szerint az épületbe belépve kávézót találhatunk, emellett egy 

gyerekek számára kialakított teret és privát szobákat, ahol nyugodtan lehet dolgozni, tanulni. Utóbbinak az oka, 

hogy szeretnénk megtörni a hagyományt, miszerint a könyvtárakban csendben kell maradni. A könyvtár így 

hívogató hely lenne, ahol nyugodtan beszélgethetünk ismerőseinkkel. 

Az emeleten lévő helyiségben színjátszás- és táncórákat, filmfelvételeket vagy céges megbeszéléseket lehet majd 

tartani. Lesznek zárható szekrények, különböző felszerelések kutatáshoz és művészetekhez, valamint hangstúdió 

zenészek számára.” 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_kozkonyvtar_-_aktualis_igenyekre_epitve_olvasoink_szavazatara  

Forrás: https://bit.ly/3qdsqac 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szerinted_az_also_/_kozepso_/_felso_polcokon_levo_konyvek_forognak_leginkabb
https://bit.ly/3aVenBG
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_kozkonyvtar_-_aktualis_igenyekre_epitve_olvasoink_szavazatara
https://bit.ly/3qdsqac
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Tárgyszavak: USA, Memphis, közkönyvtár, belső terek, használói igények, új szolgáltatások 

 

Itt a magyar Facebook? A Hundub, ööö... :( 

A Hundub nevű közösségi oldallal egyáltalán nem az a baj, hogy magyar. A gond az, hogy amatőrségével és 

igénytelenségével meggyalázza a "magyar termék" fogalmát - abban az országban, ahol hamarabb volt egy, a 

maga korában kreatív és modern iWiW-ünk, mint hogy Mark Zuckerberg egyáltalán beiratkozott volna az 

egyetemre. Íme a "Facebook" és a világ, ahogy a 4024 Debrecen, Piac utca 70. szám alól látszik. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=itt_a_magyar_facebook_a_hundub_ooo..._ 

Forrás: https://hvg.hu/tudomany/20201230_hundub_magyar_kozossegi_oldal_facebook_funkciok 

Hundub: https://hundub.com/ 

 
 

Tárgyszavak: közösségi média, kritikus olvasás, információforrás, politika, etika 

 

2. szám 

709,000 művészeti alkotást tett ingyen online elérhetővé a Rijksmuseum 

Az amszterdami múzeum Vermeer, Rembrandt, Van Dyck és Van Gogh festményeinek kiállítójaként rendkívül 

népszerű a turisták körében. Az intézmény 709 ezer műalkotást online tett elérhetővé bárki számára. 

Rijks Studio: https://bit.ly/3snByLx  

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=709000_muveszeti_alkotast_tett_ingyen_online_elerhetove_a_rijksmuseum 

Forrás: https://fidelio.hu/vizual/tobb-mint-700-ezer-muveszeti-alkotast-tesz-ingyen-elerhetove-a-rijksmuseum-160933.html 

 

 
 

Tárgyszavak: Hollandia, online múzeum, információ forrás 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=itt_a_magyar_facebook_a_hundub_ooo..._
https://hvg.hu/tudomany/20201230_hundub_magyar_kozossegi_oldal_facebook_funkciok
https://hundub.com/
https://bit.ly/3snByLx
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=709000_muveszeti_alkotast_tett_ingyen_online_elerhetove_a_rijksmuseum
https://fidelio.hu/vizual/tobb-mint-700-ezer-muveszeti-alkotast-tesz-ingyen-elerhetove-a-rijksmuseum-160933.html
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Katalógus rekordok eltávolítása az EDS találati listájából 
 
 

Az EDS-nek határozottan nagy előnye, hogy az adatbázisok mellett a könyvtári katalógusrekordok is 

megjelennek benne a keresések során, ráadásul rögtön a találati lista elejére rendezve. Viszont előfordulhat olyan 

eset, amikor zavaróak lehetnek a katalógusból származó adatok; például ha online elérhető tartalmakra vagyunk 

kíváncsiak, és ehelyett oldalakon keresztül a katalógusrekordok sorjáznak. Ilyen esetekben hasznos a következő 

trükk, amivel kiszűrhetjük könyvtári állományból származó találatokat. 

 

1. Van egy olyan találati listánk, amiben nem szeretnénk látni a katalógusrekordokat. 
 

 
 

2. A bal oldali sávban lejjebb kell görgetnünk az utolsó „Tartalom forrásai” nevű szűrőhöz; majd az alján a 

„Több megjelenítése” opcióra kattintanunk. 
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3. A megjelenő kis ablakban a „Name” melletti jelölőnégyzetet pipáljuk be, ezzel az összes forrást kijelöljük. 

Majd vegyük ki a pipát a „University Libray Catalog of Pécs” elől. Végül kattintsunk a „Frissítés” gombra. 

 
 

4. Ne felejtsük el a „Teljes szöveg” szűrőt is bejelölni (ha még nem tettük volna meg korábban). 
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